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2017-2018 სასწავლო წელს განხორციელებული აქტივობები/ღონისძიებები 

 

კავკასიის უნივერსიტეტის მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

დეპარტამენტის მიერ 2017-2018 სასწავლო წლის განმავლობაში დაიგეგმა და 

გახორციელდა სხვადასხვა სახის სოციალური, კულტურული, 

ინტელექტურალური, შემეცნებითი თუ სპორტული აქტივობები/ღონისძიებები.  

ასევე მოხდა სხვა სტრუქტურული ერთეულების მიერ ინიცირებული და 

განხორციელებული აქტივობების ორგანიზება.  

სოციალური აქტივობები 

აქტივობები/ღონისძიებები სამიზნე ჯგუფი/აუდიტორია 

ვორკშოპი - ტოლერანტობა და 

მშვიდობიანი თანაარსებობა 

დემოკრატიულ საზოგადოებაში 

სკოლის მოსწავლეები 

#წინდამინდა დაუნის სინდრომის 

მსოფლიო დღე 

სტუდენტები, ადმინისტრაციული 

პერსონალი 

კერძო სკოლა „მჭევრი“-ს ნაშრომების 

პრეზენტაცია და კონსულტაცია 

სკოლის მოსწავლეები 

კერძო სკოლა „IB მთიები“-ს მოსწავლეების 

პრეზენტაციები და კონსულტაცია 

სკოლის მოსწავლეები 

Fidding with love -  სოციალურად 

დაუცველი ბავშვების სადილით 

გამასპინძლება  

სოციალურად დაუცველი მოზარდები 

კამპანია „კაცები ზრუნავენ“ საჯარო  

შეხვედრა და დისკუსია 

სტუდენტები 

ბერი ანდრიას სახელობის ფონდის 

წევრების ხელთნაკეთი ნივთების 

გამოფენა-გაყიდვა 

სტუდენტები, ადმინისტრაციული 

პერსონალი 

საქველმოქმედო ღონისძიება: "იყო 

ქველმოქმედი, ეს დიდი საჩუქარია 

სტუდნტები, ადმინისტრაციული 

პერსონალი, სხვა დაინტერესებული პირები 

(სტეიკჰოლდერები) 

კურსდამთავრებულების სტარტაპების 

გამოფენა-გაყიდვა 

კურსდამთავრებულები, სტუდენტები, 

პერსონალი 

გასართობი ღონისძიებები (სტუდენტების 

წვეულებები, კურსდამტავრებულთა 

შეკრება, ახალი კამპუსის გახსნა  და სხვა) 

სტუდენტები, კურსდამთავრებულები, 

აკადემიური და ადმინისტრაციული 

პერსონალი 
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დისკუსია სოციალურ საკითხებზე  - 

სტუმარი მიხეილ ანთაძე 

სტუდენტები 

საქველმოქმედო ღონისძიება კოჯრის 

ბავშვთა სახლში 

ბავშვთა სახლი, სტუდენტები 

„საუბრები ფსიქოლოგიაზე“ - საჯარო 

შეხვედრა და დისკუსია 

სტუდენტები, ადმინისტრაციული 

პერსონალი 

საქველმოქმედო აქცია - „გაიღე სისხლი“ სტუდენტები, ადმინისტრაციული 

პერსონალი 
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კულტურული აქტივობები 

 

  

აქტივობები/ღონისძიებები სამიზნე ჯგუფი/აუდიტორია 

CU თეატრალური დასის პრემიერა 
სტუდენტები, ადმინისტრაციული და 

აკადემიური პერსონალი 

წიგნის ფესტივალი 
სტუდენტები, ადმინისტრაციული და 

აკადემიური პერსონალი 

სტუდენტების წიგნის პრეზენტაცია 
სტუდენტები, ადმინისტრაციული და 

აკადემიური პერსონალი 

წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღე  - 

დავით გაბუნიას საჯარო შეხვედრა 

სტუდენტები, ადმინისტრაციული და 

აკადემიური პერსონალი 

ტოჩინოშინის საჯარო შეხვედრა 
სტუდენტები, ადმინისტრაციული და 

აკადემიური პერსონალი 

საჯარო ლექციები: რატი ამაღლობელი, 

გიორგი კეკელიძე 
სტუდენტები 

ჩინური კულტურისა და ცივილიზაციის 

დღე 

სტუდენტები, ადმინისტრაციული 

პერსონალი 

ქართული ენის დღე - მე მიყვარს ქართული 

- ჩემი სახელმწიფო ენა! 

სტუდენტები, ადმინისტრაციული და 

აკადემიური პერსონალი 

ტრენინგი ფოტოგრაფიაში  სტუდენტები 

ფოტოკონკურსი და კონკურსის 

მონაწილეების ნამუშევრების გამოფენა 
სტუდენტები 
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სპორტული აქტივობები 

 

  

აქტივობები/ღონისძიებები სამიზნე ჯგუფი/აუდიტორია 

მსოფლიო რბენა  

 

სტუდენტები, ადმინისტრაციული 

პერსონალი 

ფეხბურთის ჩემპიონატი  - CU-ს 

გარდამავალი თასი 

სტუდენტები, ადმინისტრაციული 

პერსონალი 

ჯანსაღი ცხოვრების წესის მარათონი სტუდენტები 

ბილიარდის ჩემპიონატი, სპორტის 

ფედერაციის ორგანიზებით 
სტუდენტები 

უნივერსიადა ფეხბურთში სტუდენტები 

მარტი-ზამთრის უნივერსიადა 

(სათხილამურო კროსი, გიგანტური 

სლალომი,ნოუბორდ კროსი) 

სტუდენტები 

კალათბურთის ტურნირი სტუდენტები 
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ინტელექტუალური აქტივობები 

 

 

 

  

აქტივობები/ღონისძიებები სამიზნე ჯგუფი/აუდიტორია 

რა სად როდის: ბიზნეს ლიგა  
ადმინისტრაციული და აკადემიური 

პერსონალი 

ვეფხისტყაოსნის სამაგიდო თამაში  სტუდენტები 

ლოგიკური თამაშების ლიგა სკოლის მოსწავლეები 

არიქტექტული კონკურსი სკოლის მოსწავლეები 

ბიზნეს „ვორკშოპი“  სკოლის მოსწავლეები 

ტრენინგი: მოლაპარაკებების ხელოვნება“ სკოლის მოსწავლეები 

ბლოგერების კონკურსი სკოლის მოსწავლეები 

ადიზესის სემინარი - როგორ 

განვახორციელოთ ეფექტური ცვლილებები 

კომპანიაში“  

ადმინისტრაციული და აკადემიური 

პერსონალი; პარტნიორი ორგანიზაციების 

წარმომადგენლები 

სტარტაპ კვირეული - ვორკშოპები, 

ჰაკათონი 
სტუდენტები 
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2018-2019 სასწავლო წლისათვის დაგეგმილი აქტივობები/ღონისძიებები 

 

ახალი აკადემიური წლის აქტივობების დაგეგმვა და დამტკიცება ხდება სასწავლო წლის 

დასაწყისში. გეგმის სამუშაო ვერსია ამ ეტაპზე მოიცავს: 

 საგანმანათლებლო  და ინტელექტუალურ აქტივობებს:  

o ინტელექტუალურ თამაშები 

o ვორკშოპები სხვადსხვა მიმართულებით 

 სპორტულ აქტივობებს: 

o გარდამავალი თასი ფეხბურთში 

o უნივერსიადებში მონაწილეობა 

o მსოფლიო რბენა და მარათონები 

 სოციალურ და კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობისკენ 

მიმართულ აქტივობებს:  

o გარემოზე ზრუნვის აქტივობები 

o საქველმოქმედო აქტივობები 

o სხვადასხვა საერთაშორისო კამპანიების ინტეგრირება (დაუნის 

სინდრომის დღე, აუტიზმის დღე და სხვა) 

o საზოგადოებრივ და სამოქალაქო საკითხებზე საჯარო შეხვედრები 

და დისკუსიები აქტუალურ თემატიკაზე 

 კულტურულ და შემოქმედებით აქტივობებს: 

o თეატრალური დასის ახალი სპექტაკლის პრემიერა 

o ცეკვის ანსამბლის პრეზენტაცია 

o ფოტო გამოფენები 

o ახალი წიგნების პრეზენტაციები და საჯარო დისკუსიები 

o ფილმების ჩვნება და საჯარო დისკუსიები 

 

 


